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Apoptosis in the atlesia of ouatian łollicles
Sumnrary

A number of experiments have shown that only few among the fbllicles which start growing, are ovulable
while the rest become atretic. In the regulation of atresia process primarily gonadotropins and steroids par-
ticipate as well as many other growth factors.

Recent studies have demonstrated that apoptosis of granulosa cells is one of the main factor,s responsible for
follicular atresia. It is believed that in programmed granulosa cell death a decisive role is played by secondary
mess€ng€r signa| cells. It was also shown, that apoptosis of granulosa cells can be initiated by disturbances of
metabo|ism cAMP.In the process this will reach to the expression of genes responsible for degenerative changes
of a cell leading to its death.

The course of apoptosis of granulosa cells is characterized by similar morphological and biochemical changes
which accompany apoptosis of other types of cells. These changes constitute one of the processes initiating
changes of structural ovarian follicles.

Programmed death of granulosa cells is therefore another piece of evidence, that apoptosis is a physiologi-
cal process regulating tissue regression and reconstruction.

Keywords: apoptosis, atresia, granulosa cells, follicle ovarian.

Jednym z watunków utrzymania homeostazy tkan-
kowej organizmu jest zachowanie równowagi pornię-
dzy komórkami dzielącymi się a umierającymi. Me-
chanizm regulacji Liczby komórek odbywa się na po-
ziomie kontroli tchpodziałów i śmierci programowa-
nej (11). Dlatego Lężuważa się, ze naturalnym proce-
sem fizjologicznym, równie waznym jak proliferacja
czy rożnlcowanie się komórek jest apoptoza, która
przebiega w licznych kornórkach zarówno w rozwojrt
zarodkowym jak i w dorosłym organizmie zwierzę-
cym. Poprzez apoptozę organizm eliminuje komórki
zbędne, które spełnlły jń swoją funkcję i na pewnych
etapach rozwoju stały się niepotrzebne czy nawet nie-
bezpieczne. Dzięki tej selekcji możliwe jestprawidło-
we funkcjonowanie całych tkanek i narządów. Niektó-
rzy autorzy sugerują że przebieg apoptozy rożnych
populacji komórkowych mimo wielu cech wspólnych
zawiera też pewne różnice, które wydają się być spe-
cyftczne tkankowo (20,43). Różnice te dotycząprzęde
wszystkim sygnałów indukujących uruchomienie ge-
netycznego programu śmierci komórki.

Przykładem apoptozy komórek tkanek hormonoza-
leżnych jest autodegradacja komórek ziarnistych to-
w ar zy sząc a atr ezj i p ę ch erzyków j aj niko wych, które ni e
uzyskały pełnej dojrzałości przesądzając tym samym
o losie niedojrzałych oocytów (4,9, 43). Z apoptozą

zwtązanajest również regresja komórek ciałka żoŁtę-
go (10), atakże zanlk komórekendonletrium (43).

Przeprowadzone badania przez wielu autorów po-
zwalająsądzić, ze o prawidłowej, cyklicznej czynno-
ścijajnika w okresie reprodukcyjnym samicy decydują
zarówno procesy związane z proliferacją róznicowa-
niem jak i apoptozą(4,9,II,12,34). Zachwianie rów-
nowagi pomiędzy tymi procesami moze prowadzić do
nadumieralności bądź przerostu komórek. Wyjaśnie-
nie tych zjawisk jest przedmiotern wielu badań. Do-
kładne poznanie mechanizmu śmierci komórkowej
daje bowiem nowe mozliwości leczenia jajnikowych
zaburzeń, takich jak tońiele jajnikowe czy przedwcze-
sne wygasanie czynności jajnil<ów (9,l],34).

Atrezja pęchezyków jajnikowych

W jajnikach dojrzałych płciowo samic, w czasie
każdego cyklu, szereg pęcherzyków jajnikowych roz-
po czyna wzrost, ale tylko nieliczn e o siągaj ą p ełną doj -
rzałośc i zdolność do owulacji. Pozostałe pęcherzyki
ulegaj ą masowej de generacj i, zw anej atr ezją p ęche-
rzykową. W zależności od gatunku, liczba degeneru-
jących pęcherzyków waha się od 75oń do 99,90ń (49,
50). Częstotliwość atrezji jest zrożnicowana i zależy
od stadium rozwoju pęcherzyków, jak również odfazy
cyklu jajnikowego. Wykazano, ze u świń wzmożona



atrezjama miejsce między 5 a 7 dniem cyklu rujowe-
go (1a). Przypuszcza się, że to czy pęcherzyk ulegnie
atrezjt czy też będzie dalej się różnicował zależy od
zsynchroni zow anta j ego doj rzałoścj z odpowiednim
środowi skiem honrronalnym p anuj ącym w dany m cza-
sie w jajniku.

O dojrzałości pęcherzyków decyduje obecnośc re-
ceptorów FSH w komórkach warstwy ziarnistej po-
zw alającana,,skorzystanie" z podwyższonego pozio-
mu tej gonadotropiny w mikrootoczeniu pęcherzyka,
DziaLanie FSH polega na stymulacjtpodziałów mito-
tycznychkomórek warstwy ziarnistej. na indukcji wła-
snego receptora, atakże na uaktywnieniu systemu aro-
mataz. Dzięki tym zmi anom p ęcherzyk j aj nikowy sta-
je się zdolny do produkcji estrogenów (aa). Wzmożo-
na synteza e stradi o lu, a takżę pro dukowa na pr zez ko -

mórki ziarniste dominuj ących p ęcherzyków inhib ina
przyhamowuje sekrecję FSH. Obniżony poziom FSH
upośledza rozwój pozostałych pęcherzyków, które
gorzej wyposazone w system aromataz ulegają atreĄl
(3I,49). W pęcherzykach atretycznych u świń wyka-
zano, że wraz zę wzrostem atrezjl, w komórkach osłon-
ki wewnętrznej maleje synteza P450cI7 (oksydazy
cytochromowej katalizuj ącej przej ście progestagenów
w androgeny)przy nie zmienionym poziomie 3PHSD
(deh ydro ge nazy aktywuj ąc ej przej ś c ie pre gneno lonu
w progesteron). Natomiast w komórkach ziarnistych
obntża się ilośó receptorów androgennych i zahamo-
wana zostaje aktywność P450^RoM (aromatazy akty-
wującej przejście androgenów w estrogeny) (1a). W
efekcie tych zmian dochodzi do spadku produkcji es-
tradiolu i wzrostu poziomu progesteronu. Uwaza się,
że powyższe zmiany steroidogenne w degenerujących
pęcherzykach są charakterystyczne dla procesu atrezji
(18, 31). Liczne dane wskazująże estradiol jest waz-
nym czynnikiem zab ezpieczaj ącym pęcherzyk przed
degeneracją (34,44).

Wielu autorów podkreśla istotną rolę peptydowych
czynników wzrostu, ktorę działając na drodze para-
krynnej i autokrynnej uczestrriczą w promowaniu wzro-
stu pęcherzyka lub jego atrezji (I2, I7 ,26, 3 1). Spo-
śród czynników stymulujących proliferację i różnico-
wanie się komórek pęcherzykowych należy wymienić
insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1), którego
głównym żrodłem są komórki warstwlz ziarnistej. IGF- 1

wzmaga stymulacyjnywpływ FSH na aktywność aro-
matazy, produkcję estradiolu oraz ekspresję recepto-
rów LH (3 0). Z kolei j ego synteza i uwalnianie stymu-
lowane jestprzez FSH i estradiol, a hamowane praw-
dopodobnie przez GnRH i GH (26). FSH wpływa na
aktywację IGF- 1 popTzęz ograniczanie wytwarzania
jego nośników białkowych (IGFBPs) (26), jak rów-
nteż częśctowo p oprze z stymul acj ę syntezy sp e cyfi c z-
nych proteaz powodujących degradację Ęch nośników
(3I). Znaczenie nośnikowych białek wiążących spro-
wadza się w głównej mierze do blokowania działania
insulinopodobnych czynników wzrostowych, a tym
samym do odcięcia komóręk od czynników troficz-

nych (17, 26).Wykazano, że atrezja w dużej mtęrzę
zw Iązana j e st z wewnątrzp ęcherzykowym wzro stem
stężenia IGFBPs. Wysoki poziom IGFBP-2, ,4, -5, a

takżęobntżonąaktywnośćproteoliĘcznąenzymówod-
powiedzial ny ch za degradacj ę tych białek stwierdzo-
no w płynie świńskich pęcherzyków attetycznych (5).

I stniej ą dow o dy, że czynnikiem powoduj ącym wzrost
IGFBP-4 i -5 jest GnRH (13). Sugeruje się, żę źró-
dłem tego hotmonu oproczpodwzgorza jestjajnik (26,

49). Na zasadzię lokalnej regulacji gonadoliberyna
blokowałaby aktywność proteaz, atym samym ogra-
niczaŁaby ak§łvno ś ć insulinop o dobnych c zynników
wzrostowych. U niedojrzałych szczurów z usuniętą
przysadką mózgową podanie agonisty GnRH powo-
dowało znaezne obniżenie receptorów IGF-I, co po-
tw ięr dza h amuj ący wpływ gonadol ib eryny na aktyw-
nośó insulinopodobnych czynników wzrostu (1). Na-
lezy jednak zaznaczyó,żetakte dzjałanie GnRH ogra-
niczone jest tylko do komórek ziarnistych (8).

Oprócz IGF w kontroli wzrostu t atrezji pęcherzy-
ków j aj nikowych uc zes tnicząp ozostałe c zynniki wzro -

stowe (bFGF, aFGF, TGFa, TGFB, EGF,IL-1, PDGF,
ihibina, aktywina), których sekrecja uzależniona jest
od gonadotroptn oraz innych czynników wzrostowych
bądz nośników białkowych (I2,26).

Wykazano także, że czynnlkiem wpływającym na
atrezlęmogą być androgeny (3 I), przy czymw czasie
atr ezjipęcherzyków przedantralnych występuj e wzrost,
a w czasie atrezjlpęcherzyków antralnych spadek syn-
tezy tych sterydów. Przypuszcza się, ze w pierwszym
przypadku rola androgenow polega na ograniczaniu
liczby receptorów estrogennych i zmniejszeniu aktyw-
ności aromatazy, a w drugim przypadku niski poziom
androgenów pozbawiapęcherzyki substratów do syn-
tezy estrogenów (7, 14).

Istnieją takze doniesienia wskazujące, że dojrzałe
pęcherzyki Graafa dysponują aktywniejszą obroną
antyoksydacyjną. W pĘnie ludzkich pęcherzyków ule-
gaj ących atr ezji stwi erdzon o w y ższe stęzeni e pro duk-
tów nadtleniania lipidow ntż w pęcherzykach dolrza,
łych. Nie wiadomo jednak, czy narastające nadtlenia-
nie lipidów jestprzyczyn% czy skutkiem rozwoju pę-
cherzyka w kierunku atreĄi (24).

Mimo wielu prac poświęconych atrezjt pęcherzy-
ków j aj ni kowy ch n i e w s zy s tk te za gadni enia zw iązane
z tymprocesem sąwyjaśnione. Wydaje się jednak oczy-
wistym, żę zablrzona gospodarka hormonalna i meta-
bo|iczna w niedojrzałych pęcherzykach, które ,)prze-
grŃy" konkurencję o dostęp do czynników troficznych,
jest głównym czynnikiern decydującym o ich atrezji
(34). Badania ostatnich lat dostarcząącoraz więcej
dow o dów świadczący ch, że pro c e s atr ezji r ozp o czy na
się od apoptozy komórek ziarnistych pęcherzyka (9,
I8,22,28,34,35). Wbudowany w nie program samo-
bójczej śrnierci uaktywnia się z chwilą gdy przestają
do nich docierać odpowiednie sygnały zzewnątrz sty-
mulujące ich wzrost i proliferację.



]]

W ostatnich latach wykazano obecność innej rodzi-
ny białek, tzw. btałęk pr zezbłonowych, zw iązóny ch z
procesem komórkowej śmierci (45, 46). Zwrócono
uwagę na białko receptorowe FAS, ktoreŁącząc się ze
swoim laturalnym ligandem (FasL) indukuj e ipopto-
zę. Podwyższoną ekspre ję FasL stwierdzóno w ko-
mórkach ziarnistych pęcherzyków wykazuj ących ce-
chy atr ezji (3 5, 4 1 ). W komórkach tych wyk azano także
obecność cytokiny TNFa, należącejrównież do rodzi-
ny b i ałek pr ze zbł onow y ch z aangażow any ch w i n i cj a -
cję apoptozy (34).

. 
Głównymi czynnikam i uczęstntczącymi w apopto -

zie sąproteazy cysteinowe, zwane kaspazami 1ŻSj Wkomórkań granulozy aktywacjatych 6iałek zależ'sl od,
systemu Fas/FasL i TNFa oraz odwzajemnej propol-
cji białek bax i bc1-2 (34). Aktywne kaŚpazy pówóa"-
ją degradację szeregu białek takich jak laminy jądro-
ye l n9 ti1, r aza p olt(ADP -ryb ozy) (PARP) czy ikty na
(10). PARP jest enzymem,,naprawy" DNA i j-ego pro-
teoliza w czasie apoptozy blokuje ,,rrapra*ę'' .,sŻt o-
dzeń nici DNA. Z kolei de gradacj a aktyny, występuj ą-
ca we wczesnym etapie apoptozy, może być jednymz
czynników odpowiedzialnych za uwolnienió endonu-

\|:?, uczestnlczących we fragmentacj i j ądrowego
DNA (25). Rolę kaspazw apoptozie komórekziańi-
stych potwierdzają między innymi badania ptzępI o -
wadzone p rzez Izaw ę ( 1 9) na pęcherzykach-uzyŚka-
nych od kobiet i przez Boone (10) na pęcheruykach
pobranych odzwieruąt.

W wyniku kaskady proteo l ityc znej kasp az uaktyw-
nione zostająendonukleazy. Najwięcej danych *Śku-
zujenato, że głównąrolę w procesie degradacji DNA
odgrywa endonukleaza zwana DNAzą I,ktorej dzia-
łanie zależy od Ca*2 i Mg*' (3 I, 43, 47, 48), Enzym ten
tnie genomowe DNA na odcinki oligonukleosomowe
o wielkości 180-200 par zasad (41 , 48). Obserwuje się
również fragmentację DNA na większe odcinki liczą-
ce około 300 kilopar zasad.Przypuszcza się, że zaten
§zn |ragm9nlacji odpowiedzialna jest DNAza II (47).
Pocięte odcinki DNA ulegają następnie kondensacji
na obrzeżach j ądra komórkowego. Fragmentacj ę DNA
można wykazać za pomocąelektrofore zy na żelu aga-
rowym uzyskuj ąc charakterys ty czny obr az,, drabinki''.
W licznych badaniach nad identyfikacją apoptozy w
komórkach,ziarnistych stwierdzono taki włiśńie t}po-
wy rozdział elektroforetyczny DNA (8, 18). Do-wy-
krywania fragmentacji DNA stosuje się również mÓ-
todę TIINEL, opartą na dzjałaniu-enzymu, który do
wolnych końców 3'OH w pękniętej nici DNA aóUu-
dowuje znakowany nukleotyd. Ozięki tym badaniom
udowodniono, że komórki ziarniste umierają na dro-
dze apoptozy (I4, 76,2I,23).
, Kolejnym wyznacznlkiem fizjologicznej śmierci
komórek zi arni stych j e st charakt ery sty c zna re organi -
zacj a cyto szkieletu. Zachow anę mitochondria i-kro-
pelki lipidowe pozostają w okolicy jądra, natomiast
proteasomy oddalają się i gromadzą się na obrzężach
komórki (3, 4, 42). Sugeruje slę, ze proteasomy mogą



uczęstnlczyówregulacjiapoptozyniewzkadzającpTzy
tym oddalonych struktur steroidogennych (3, 4, 42).
Ta wyjątkowa reoTganizacja cytoszkielefu moze sta-
nowic barierę między aktywnością proteolityczną a
aktywnością steroidogenną w apoptoty cznej komórce
ziarnistej (4).

Wraz ze zmianami cytoszkieletu, obserwuje się
zmiany w cfioplazmie. Następuje jej kondensacja, a
błona cytoplazmaty czna tw orzy specyfi czne uwypu-
klenia (ang. blebbing) (36, 43, 45). Obkurczona ko-
mórka rozpada się na fragmenty zawterające cząstki
jądra,nienaruszone mitochondria i inne organella oto-
Qzonę błoną. Powstajątzw. ciałka apoptotyczne, a en-
zymami uczestnlczącymi w ich tworzeniu są transglu-
tamtnazy odpowiedzialnę za syntezę sieci białkowej
(2 0, 43) . U s i e c i owan a oto c zka c i ał ek ap optoty cznyc h,
odpoma na proteolizę, zapobiega uwalnianiu poten-
cjalnie szkodliwych wewnątrzkomórkowych makro-
cząsteczek do przestrzeni międzykomórkowych. In-
dukcja i aktywacja transglutaminazzachodzi pod wpły-
wem zwiększonego poziomu Ca*2, którego rolę w plo-
cesie apoptozy podkreśla wielu autorów (20,32, 4J,
48). Prace Peluso (40) i Murdoch (37) potwierdzają
zależno ś c mi ę dzy wewnątrzkomórkowym stężeni em
tego pierwiastka a apoptozą komórek ziarnistych.

Zmiany jakle zachodząw błonach komórkowych są
bardzo istotne, gdyż pozwalają komórkom fagocytu-
jącym na naĘchmiastowe rozpoznanie komórki umie-
rającej bądż ciałek apoptotycznych (37,43). Dzięki
temu, że fragmenty komórek pochłaniane sąw całości
nie dochodzl do odczynów zapalnych (39). Ciałka
apoptotyczne komórek ziarnistych usuwane sąna dro-
dze fagocytozy przez makrofagi (15) i przęz sąsiadu-
j ąc e ni enaruszone komórki gr anulo zy (27 ). U w aża się,
że dztałanię tych dwóch rodzajów komórek w powyż-
szym procesie jest równorzędne (27).

Apoptoza komórek ziarnistych jest procesem zwią-
zanym z s e lektywną eliminacj ą komórek p ę cherzyko -

wych. Istniejąpodstawy by sądzic, ze proces tenprze-
biega w pierwszej kolejności w komórkach ziarnisĘch
zlokalizowanych w strefie zewnętrznej pęcherzyka, w
tzw. warstwie muralnej (31,38). Intensywność apop-
tozy zależy również od stadium dojrzałości pęcherzy-
ka. Uruchomienie programu,,samobójczej śmierci"
zależy więc nie tylko od czynników zewnętrznych ale
takżę od stopnia rozwoju komórki i j ej lokaliz acji (33 ,

44). Zgromadzone dane wskazują że apoptoza doty-
czy zawszę pojedynczych komórek wybieranych in-
dywidualnie ze składu narządu. Smierć komórek gra-
nulozy pociąga za sobą zmiany biochemiczne i struk-
turalne w pęcherzyku (18, 22,28,3I). Zmtany bio-
chemiczne polegająw głównej mięrze na zmianie kie-
runku steroidogen ezy. Wrazze śmierciąkomórek ziar-
nistych następuje wygaśnięcie głównego źródŁa estra-
diolu. Prawdopodobnie jest to wyjaśnieniem, dlacze-
go w pĘnie pęcherzyków atretycznych obserwuje się
wzrost poziomu progesteronui znacznę obniżenie stę-
żenja ęstradiolu. Ponadto degeneracja i oddzielenie się

komórek granulozy od błony podstawnej powoduje
utratę wzajemnego kontaktu między komórkami (18),
W wyniku powstających luk międzykomórkowych
dochodzi do zapadnięcia się jamy pęcherzykowej, po-
fałdowania i obkurczenia osłonki przejrzystej (16,17).
Interesujące są zmiany zachodzące w oocycie, który
prawdop o dobni e ginie równi eż p oprzez ap optozę (I2,
43). W oocytach obserwuje się bowiem,,figury" me-
j otyczne, p o działy p arteno gen ety czne, fragmentacj ę i
Iizę (49). Błona podstawna pęcherzyka ulega pogru-
b ieniu, po fałdowan tl i pr zekształca się w błonę szkli stą
(17). W dalszych etapach, komórki osłonki wewnętrz-
nej ulegają hypertrofii l przekształcają się wtórnie w
komórki interstycjalne lub tworząstrukfury podobne
do ciaŁkażohego, w środku których widoczne sąresztki
oocytów (49). W toku dalszej inwolucji tych struktur
pozostaj ą tylko skupienia komórek śródmiąższowych,
stanowiące gruczoł środmiązszowy j aj nika.

Przyjmując , że wszystkie procesy ftzjologicznę za-
chodzące w zdrowym organizmie mająswoje uzasad-
nienie, nasuwa się szereg pytań dotyczących roli cy-
klicznej destrukcji pęcherzyków w prawidłowym funk-
cjonowaniu jajnika. Z pewnością pęcherzyki rozpo-
czynające wzrost jak i pęcherzyki ulegające atrezji
uczestnicząw tworzeniu wewnątrzj aj nikowego środo-
wiska hormonalnego, dzięki któremu możliwe jest
osiągnięcie pełnej doj rzało ści przez pęcherzyki domi-
nujące, Niewykluczone, że wzmożona synteza proge-
steronu w p ę cherzykach atr ety czny ch wp Ęwa p o pr zez
działantę parakrynne na indukcję mejozy w dojrzewa-
jących oocytach. Badania ostatnich lat wskazują bo-
wiem, iż pod wpłyłvem progesteronu następuje akty-
wacjabiałekodpowiedzialnychzawznowięniepodzia-
łu redukcyjnego w trakcie dojrzewania oocytów w pę-
cherzykach przedowulacyj nych (6).

Można zatem wnioskowac, że apoptoza komórek
ziarnistych poprzez swój wpływ naatrezjęjest fizjo-
1o gicznym pro cesem odgrywaj ącym istotną rolę zarów-
no w eliminacji nadliczbowych pęcherzyków jak i w
przebiegu cyklu jajnikowego. Należy jednak podkre-
ślić, i niezależnię od p ozytywnych asp ektów śmi erci
samobójczej, ploces ten moze byc przyczynąpoważ-
nych chorób, o ile zostanie aktywowany w niewłaści-
wy sposób bądź zabwzona zostanie ścisła kontrola
programu śmierci komórki.
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